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ÞINGSKJÖL
á alþingi Íslendinga árið 1871.

I. Konungleg auglýsing
til alþingis,

um árangur af þegnlegum tillögum þess og öðrum
uppástungum á fundinum 1869, bls. 2-7.

II. Konungleg frumvörp.
1. Frumvarp til stjórnarskrár um hin serstaklegu málefni Íslands,
bls. 8-24; nefndarálit bls. 434-469; atkvæðaskrá bls. 5375,)R; álitsskjal til konungs bls. 622-647.
Sbr VIII. 3.
Nefnd: Jón Sigurðsson, formaður og framsögumaður; Eiríkur
K1Ud; Stefán Jónsson; Halldór Kr. Friðriksson; Benidikt Sveinsson; I-ljálmur Petursson; Guðmundu'r Einarsson; Þórarinn Böðvarsson, skrlfari; ÞÓ1'ður Jónasson.
2. Frumvarp til tilskipunar um sveitasljórn á Islandi, bls. 2568; nefndarálit bls. 339-358;
atkvæðaskrá bls. 507-527; álitsskjal til konungs bls. 558-587.
Nefnd: Bergur Thorberq, formaður; Guðmundur Einarsson,
skrifari og framsögumaður;
Jón Sigurðsson;
Þórður
Jónasson; Hiðlmur Petursson; Stefán Jðnsson; Erlendur Gottskálksson.
3. Frumvarp til tilskipunar um bæjarstjórn í Reykjavík, bls. 6980; nefndarálit bls. 360-375; atkvæðaskrá bls. 402-408; álitsskjal til konungs bls. 587-60i.
Nefnd: Jón Petursson, formaður;
Halldór Kr. Fr'iðriksson,
framsögumaður;
Þórður Jónasson;
Ólafur Pálsson;
Eiríkur Kúld.
4. Frumvarp til tilskipunar handa Íslandi um gjald á brennivíni
og öðrum áfengum dryhkjum,
bls. 90-100;
nefndarálit bls.
283-288;
atkvæðaskrá bls. S10 -316; álitsskjal til konungs
bls. 379-385.
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Nefnd:

5.

~tur Petursson, formaður og framsögumaður;
Egill
Svb. Egilson, skrifari;
Eiríkur
Hallgrímur
Jónsson; Jón Sigurðsson.
Frumvarp til tilskipunar handa Íslandi um póstmál, bls. 101

sas,

-115; nefndarálit bls. 266-2i3; atkvæðaskrá bls. 288-300;
álitsskjal til konungs bls. 420-433.
Nefnd: Bergur Thorberg, formaður og framsögumaður;
Petur Petursson; Sigurður Gunnarsson;
skrífari;
Grímur Thomsen.
6. Frumvarp til tilskipunar,
sem
breytingar á tilskipun 13. júní

Jón Sigurðsson,

hefir inni að halda nokkrar
1787, 1. kap. og fl., bls. It 6

-122; nefndarálit bls. 216-219; atkvæðaskrá bls 223-226;
álits skjal til konungs bls. 317-3J9.
Nefnd: Hallgrímur Jónsson, formaður;
Grímur Thomsen,
skrifari og framsögumaður; Stefán Eiríksson.
7. Frumvarp til tilskipunar fyrir Ísland um síldarveiði með nðt,
bls. 123-129; nefndarálit bls. 226-229; atkvæðaskrá bls.
244-247; álitsskjal til konungs bls. 478-484.
Nefnd: Þórarinn Böðvarsson, formaður og framsögumaður;
Benidikt Sveinsson, skrifari; Hallgrímur Jónsson.
8. Frumvarp til tilskipunar um gjald spítalahlutanna,
sem svo
eru 11efndir, bls. 130-137; nefndarálit bls. 301-308; atkvæðaskrá bls. 394-402; álitsskjal til konungs bls. 469475.
Nefnd: Torfi Einarsson,
skrlfarí; Petur Petursson;
usngrímur Jónsson;
Bergur Thorberg,
formaður og
framsögumaður; Hjálmur Petursson; Grímur Thomsen; Þórarinn

Böðvarsson.

9. Frumvarp

til tilskipunar handa Íslandi um friðun á laxi, bls.
138-146; nefndarálit bls. 328-334; atkvæðaskrá bls. 387391; álitsskjal til konungs bls. 607- 615.
Nefnd: Jón Petursson, skrifari og tramsögumaður;
Benidikt
Sveinsson; Hjálmur Petursson; Ólafur Pálsson, formaður; Davíð Guðmundsson.
10. Frumvarp til tilskipunar um stofnun búnaðarskóla á islandi,
bls. 147-149; nefndarálit bls. 252-255; atkvæðaskrábls.
265-266; álitsskjal til konungs bls. 323-325.
Nefnd: Jón Sigurðsson, formaður; Halldór Kr. Friðriksson;
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Torfi Einarsson;
Jón KrisYánsson, framsögumaður;
Bergur Thorberg, skrifari.
Frumvarp til opins bréfs handa Íslandi 'Um kennslu heyrnarog málleysingja,· bls. 150-152; nefndarálit
bls. 235-240;
atkvæðaskrá
bls. 247-249; álitsskjal til konungs
bls. 319-

323.
Nefnd:

Helgi Hálfdánarson, skrifari og framsögumaður;
Jón
Hjaltalín; Petur Péturseon; Grímur Thomsen; Páll
Pálsson, formaður.
12. Frumvarp til tilskipunar um eptirlau n handa öðrum yfirdómara og jústizsekretera í hinum konunglega íslenzka landsyfirretti, Benidikt Sveinssyni,
sem hefir verið vikið frá embætti, bls. 153-157; nefndarálit
bls. 488-507; atkvæðaskrá
bls. 527-528; álitsskjal til konungs bls. 616-'-619.
Nefnd:
Jón Sigurðsson, formaður og framsögumaður;
Egill
Svb. Egilson; Þórarinn Böðvarsson, skrifari.

III. þegnlegar bænarskrár og upppástangur,
sem

nefndir

voru settar

i, og bænarskrár

ritaðar

til konungs.

1. Bænarskrá
úr Breiðuvfkurhrepp
um uppsigling á St(lpahöfn,
bls. 174--175; nefndarálit
bls. 276-278; atkvæðaskrá
bls.
281; bænarskrá til konuaga bls. 327-328.
Nefnd:
Egill Svb. Egilson,
formaður
og framsögumaður;
Torfi Einarsson; Eiríkur Kúld, skrifari.
2. Uppástunga
þingmanns
Reykvíkinga
um sölu opinberra eigna,
bls. 193-194; nefndarálit
bls. ~257-260; atkvæðaskrá bls. 264;
bænarskrá
til konungs bls. 476-478.
Nefnd:
Halldór Kr. Friðriksson, formaður;
Eiríkur
Kúld,
skrifari og framsögumaður;
Benidikt Sueinsson,
3. Bænarskrár um eptirlaun amtmanns Havsteins, bls. 214-216;
nefndarálit bls. 261-263; atkvæðaskrá
bls. 274-276; bænarskrá til konungs bls. 376-378.
Nefnd:
Jón Hjaltalín,
framsögumaður;
Þórður Jónasson,
skrifari ; Stefán Jónsson, formaður.
4. Bænarskrá
um styrk til forngripasofnsins
í Reykjavík,
bls.
230-231; nefndarálit bls. 281-283; atkvæðaskrá
bls. 30030I; bænarskrá til konungs bls. 325--326.
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Nefnd:

Halldór

Kr. Friðriksson; Ólafur Pálsson, formaður og
Eirikur Kúld, skrifari.
5. Uppástunga
þingmanns
Snæfellinga
um kennslu í sj6mannafræði á Íslandi, bls. 232-234; nefndarálit bls. 336-339; atkvæðaskrá bls. 391-393; bænarskrá til konungs bls. 485-

framsögurnaður;

488.
Nefnd:

Egill Svb. Egilson, formaður; Bergur Thorberq, skrifari og framsögumaður;
Grímur Thomsen.
6. Uppástunga þingmanns Barðstrendinga,
Reykvíkinga
og Árnesinga um fjárhagsáætlunina,
bls. 240-241; nefndarálit
bls.
409-420; atkvæðaskrá
bls. 484-485; bænarskrá
til konungs
bls. 619-622.
Nefnd:
Halliiðr Kr. Friðriksson; Eirikur Kúld, skrifari; Jón
Petursson; Benidikt Sveinsson; Jón Sigurðsson; Grímur
Thomsen, formaður og framsögumaður;
Stefán Jónsson.
7. Uppástunga
þingmanns Árnesinga og Barðstrendinga
um stofnun lagaskóla, bls. 241-242; nefndarálit bls. ~55-25 7; atkvæðaskrá bls. 263-264; bænarskrá
til konungs
bls. 385-

387.
Nefnd:

Grímur Thomsen, formaður; Benidikt Sveinsson,
ari og framsögumaður;
Eiríkur Kúld.

IV. þegnlegar bænarskrár
sem vísað varforsetaveginn

skrif-

og uppástungur,

til hlutaðeigandi

yfirvalda.

1. Um varpeyna Vigur:
a, Bænarskrá
frá sera Bjarna Sveinssyni á Stafafelli í Lóni,
bls. 184-185.
b, Skýrsla um varpeyna Vigur til stiptsyfirvaldanna
eptir pres.tinn á StafafelIi, bls. 18.)-188.
e, Afskript af bréfi stiptsyfirvaldanna
til prófastsins
í AusturSkaptafellssýslu,
dagsettu 17. dag febrúar 1871, bls. 188

-189.
2. Bænarskrá úr Vestmannaeyjum
um, að póstskipið komi par við
á ferðum þess til og frá Reykjavík, bls. 220-221.
3. Bænarskrá
frá sýslufundi
Gullbringusýslu
viðvíkjandi
Thorehilliisjóði, bls. 243-244; sbr. VI., 2.
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V. Uppástungur,
sem nefndir

voru settar

um,

en eigi ræddar

til fullnustu

á

þinginu:
2.

Uppástunga
þingmanns
Barðstrendinga
um stofnun læknaskðla,
bls. 279-280; nefndarálit
bls. 528-536.
Nefnd:
Jón Hjaltalín, formaður og framsögumaður;
Eiríkur
Kúld, skrifuri;
Petur Petursson; Sigurður Gunnarsson; Helgi Hálfdánarson.

VI.
sem nefndir

Bænarskrár og uppástungur,

voru settar

um,

en eigi ritaðar

bænarskrár

til

konungs:
1. Bænarskrá

frá sýslufundi

í Hafnarfirði

um, að tilskipusi 30. apríl
nefndar-

1824, § 3., tölulið 10., verði breytt, bls. 189-190;
álit bls. 334-336; atkvæðaskrá
bls. 375-376.
Nefnd:

Þórarinn Böðvarsson,
formaður og framsögumaður;
Jón Sigurðsson; Þórður Jónasson, skrifari.
2. Bænarskrá frá sýslufundi í Hafnarfirði viðvíkjandi
Thorchilliisjóði, bls. 243-244; nefndarálit
bls. 308-310; atkvæðaskrá
bls. 316-317; sbr. IV., 3.
Nefnd:
Þórarinn Böðvarsson, formaður;
Grímur
Thomsen,
skrifari og íramsögumaður;
Halldór Kr. Friðriksson.

VII.

Bænarskrár og uppástungur,

sem vísað var til annara

þingnefnda:

1. Til nefndarinnar
um sveitastjórnarmálið:
a, Fimm samhljóða bænarskrár
úr Suður-Múlasýslu
um sveitastjórn, bls. 159.
b, Bænarskrá
frá sýslufundi
Borgfirðinga
að Leirá þann 24.
júní 1871 um laun handa hreppstjórum, bls. 160.
e, Bænarskrá
úr Austur-Skaptafellssýslu
um jafnaðarsjóðsgjaldið, bls. 169-170.
d, Fimm samhljóða bænarskrár
úr Suður-Múlasýslu
um vegalög, bls. 170-173.
2. Til nefndarinnar um konunglegt frumvarp um póstmál:
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a, Tvær samhljóða bænarskrár úr Suður-Múlasýslu um Skaptafell.~sýslu-póstinn, bls. 160-161.
3. Til nefndarinnar
um konunglegt frumvarp til syórnarskrár
um hin serstaklegu málefni Íslands:
Bænarskrár um sy-órnarbótarmálið:
1.- 6. samhljóða bænarskrár úr Suður-Þingeyjarsýslu,
bls.
195-198.
i. frá héraðsfundi Eyfirðinga á Akureyri, bls. 198200.
8. frá sýslufundi Húnvetninga að Miðhúsum.
bls. 200
-206.
9.--13. fimm samhljóða bænarskrár úr Suður-Múlasýslu (niðurlagsatriðin), bls. 206-20i.
14. frá sýslufundi
að Skinnastöðum í Norður-þingeyjarsýslu (niðurlagsatriðin), bls. 20i -208.
15.-16. tvær bænarskrár
frá amtsfundi á Akureyri (niðurlagsatriðin), bls. 208.
1i. frá sýslufundi Skagfirðinga að Syðri-Brekkum (niðurlagsatriðin), bls. 208-209.
18. úr Strandasýslu (niðurlagsatriðin), bls. 209-210.
t 9. - Dalasýslu (niðurlagsatriðin), bls. 210.
20.-21.
tvær bænarskrár úr Snæfellsnessýslu (niðurlagsatriðin), bls. 210-211.
22. úr Mýrasýslu (niðurlagsatriðin), bls. 211-212.

23. frá sýslufundi að Leirá í Borgarfjarðarsýslu (niðurlagsatriðin), bls. 212.
24. úr Rangárvallasýslu (niðurlagsatriðin), bls. 213.
25. ~ Skaptafellssýslu (niðurlagsatriðin), bls. 213.
3.

Til nefndarinnar

um konunglegt

Uppástunga Ásgeirs
bls. 165-168.
4.

Einarssonar

Til nefndarinnar
um konunglegt
hlutanna:
Bænarskrár um spítalagjaldið :

1.
2.
3.
4.
5.

frumva1'p um friðun á laxi:
á Þingeyrum um laxveiði,
frumvarp

'Um gjald spítala-

frá sýslufundi í Hafnarfirði, bls. ti 5-17 (i.
- Vestmannaeyjum, bls. 176.
úr Reykjavík, bls. 06·-08.
5 bænarskrár samhljóða úr Suður-Múlasýslu,
úr Skaptafellssýslu, bls. 1i9-181.
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bls. J i9.

6. frá sýslufundi að Leirá í Borgarfjarðarsýslu,
7. úr Rangárvallasýslu, bls. 182.
5. Til nefndarinnar um konunglegt
ar- og málleysingja:

Bænarskrá
fyrir

þingmanns

kennslu heyrnar-

frumvarp

Vestur-SkaptfelJinga
og málleysingja,

bls. 181-182.

um kennslu heyrnum árlega þóknun

bls. 182-184.

VIII. Bænarskrár og uppástungur,
sem eigi náðu fram að ganga:
I. Tvær bænarskrár úr Snæfellsnessýslu um breytingu á veiðilögunum, bls. 161-165.
2. Uppástunga hins 4. konungkjörna þingmanns, að stofnað verði
embætti í Reykjavík til þess að kennd verði
fornfræði Norðurlanda, bls. 219-220.

saga

Islands og

3. Fimm bænarskrár

samhljóða úr Múlasýslu um, að stúdentum,
er nema guðfræði, verði kennt nokkuð í læknisfræði, bls. 221

-222.
4. Bænarskrá úr Borgarfjarðarsýslu um sveitaverzlun,
bls. 231232.
5. Uppástunga hins 3. konungkjörna þingmanns um tolla á ýmsa
hluti, sem fluttir eru frá Íslandi og til Islands, bls. 249252.
6. Bænarskrá frá sýslufundi Í Hafnarfirði um bústað sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu, bls. 260-261.
7. Bænarskrá fimm konungkjörinna þingmanna viðvíkjandi eptirlaunum og biðlaunum, bls. 273-274.

IX. Innanþingsmál,
sem nefnd var sett í.
Um samskotin til þjóðhátíðarinnar
í minningu um byggingu
íslands; bréf frá nefndinni, sem stendur fyrir samskotunum,
bls. 358-360; nefndarálit bls. 536-537; atkvæðaskrá bls.
616.
Nefnd: Jón Sigurðsson, formaður; Grímur Thomsen, framsögumaður; Jón Krisljánsson, skrifari.
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X. Ýms skjöl.
1. Skipun til stiptamtmannsins yfir Íslandi og amtmanns í suðuramtinu samastaðar,
S. H. St. Finsen, riddara af dannebrog
og dannebrogsmanns,
til að vera fulltrúi konungs á alþingi,
bls. 1.
2. Bréf stiptsyfirvaldanna um prentun alþingistíðindanna,
dagsett
5. dag júlímánaðar 1871, bls. 158.
3. Ástæður fyrir frumvarpi til laga um hina stjórnarlegu stöðu
Íslands í ríkinu (lagt fyrir ríkisþingið á fundi þess 1870-71,
og út komið sem lög 2. janúar 1871), bls. 190-193.

XI. Lög og stjórnarbref,
sem út hafa komið frá því alþingi var slitið 1869 til þess alþingi
var sett 1871.
1. Opið brer handa Íslandi, er nákvæmar ákveður um innheimtu
á kröfum með forgangsrétti hjá þeim mönnum, sem hafa
látið aðra fá sjálfsvörzluveð í lausafé sínu, 11. dag desembermánaðar 1869, viðbætir bls. 651-652.
2. Opið bréf handa Íslandi um aðra skiptingu á lyfjavoginni en
hingað til, dagsett ll. dag desembermánaðar 1869, viðbætir
bls. 652.
3. Auglýsing um, hve nær opið href handa Íslandi 11. des embermánaðar 1869, um aðra skiptingu á lyfjavoginni, skuli
öðlast gildi, og um að hin nýja lyfjaskrá skuli leidd inn
á Íslandi, dagsett 5. dag marzmánaðar 1870, viðbætir bls.
653.
4. Tilskipun handa Íslandi um eptirmyndun ljósmynda, o. fl.,
dagsett 11. dag desembermánaðar 1869, viðbætir bls. 653
-654.
5. Auglýsing fyrir Ísland um tilkynning um einkarett til að eptirmynda ljósmyndir, dagsett 10. dag febrúarmánaðar 1870,
viðbætir bls. 655.
6. Opið href handa Íslandi um, að þeir, sem senda inn bænarskrár og kæruskjöl, geti fengið álitsskjölin um málið, dagsett
12. dag marzmánaðar 1870, viðbætir bls. 655-656.
7. Tilskipun fyrir Ísland um uppreist á æru, dagsett 12. dag
marzmánaðar 1870, viðbætir bls. 656-658.
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8. Lög um hina stjórnarlegu stöðu Íslands í ríkinu, dagsett 2.
dag janúarmánaðar 1871, viðbætir bls. 658-660.
9. Tilskipun um byggingu hegningarhúss og fangelsa á Íslandi
m. fl., dagsett 4. dag marzmánaðar 1871, viðbætir bls. 660
-662.
10. Tilskipun,

er hefir inni að halda viðauka við tilskipun 5. dag
janúarmánaðar 1866 um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi
á Íslandi, dagsett 4. dag marzmánaðar 1871, viðbætir bls.
662-664.

ll.

Tilskipun til bráðabirgða,
um eptirlaun handa öðrum yflrdómara og jústizsekretéra í hinum konunglega íslenzka landsyflrrðttl, Benidikt Sveinssyni, sem hefir verið vikið frá embætti, dagsett 1. dag aprílmánaðar 1871, viðbætir bls. 664

-665.
12. Auglýsing um endurskoðað
brauðamat á Íslandi, dagsett 8.
dag júlímánaðar 1870, viðbætir bls. 665.
13. Endurskoðað brauðamat á Íslandi, samið 1868 samkvæmt tilskipun 15. desembermánaðar t 865 1. grein, og allramildileg-

ast staðfest með konungsúrskurði
dagsettum 6. dag júlímánaðar 1871, viðbætir bls. 665-675.
14. Auglýsing til íslands viðvíkjandi því, að tilskipun 4. maí 1803.
um það, hvernig verzlunarmenn og farmenn eigi að haga
ser, þegar ófriður er milli útlendra sjóvelda, skuli nú hafa
lagagildi, dagsett 19. dag ágústmánaðar 1870, viðbætir bls.
675-676.

15. Bréf dómsmálastjórnarinnar
til stiptamtmannsins
yfir Íslandi
um borgun fyrir kennslu heyrnar- og málleysingja á Íslandi,
dagsett 29. dag septembermánaðar
1869, viðbætir bls. 677
-678.
16. Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar

til stiptamtmannsins yfir
Íslandi, um styrk til að kenna mállausum og heyrnarlausum
börnum, dagsett 28. dag febrúarmánaðar 1870, viðbætir bls.

678-679.
17. Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar

til stiptamtmannsins yfir
Íslandi um styrk til forngripasafnsins f Reykjavík, dagsett 5.
dag marzmánaðar 1870, viðbætir bls. 679--680.
18. Auglýsing um, hve nær opið bréf handa íslandi 11. desember 1869 um aðra skiptingu á lyfjavoginni skuli öðlast gildi,
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19.

20.

21.

22.

23.

og um að hin nýja lyfjaskrá skuli leidd inn á Íslandi, dagsett
5. dag marzmánaðar
J 870, viðbætir bls. 680.
Bréf dómsmálastjörnartnnar
til stiptamtmannsins
yfir Íslandi
um fjárveiting til bráðabirgða
fyrir fjárhagsárið
1870 -1871,
dagsett 30. dag aprílmánaðar
1870, viðbætir bis. 681.
Bréf dómsmálastjérnarinnar
til stiptamtmannsins
yfir Íslandi
um mælingar og skrásetning
skipa,
dagsett I. dag júnímánaðar 1870, viðbætir bls. 681-685.
Bréf dómsmálastjórnarinnar
til fjárhagsstjórnarinnar
um skiptingu á sýslum í vesturamtinu,
dagsett
19. dag júlímánaðar
1870, viðbætir bls. 685-690.
Bréf dómsmálastjórnarinnar
til amtmannsins
yfir vesturunidæminu um aígjald af nokkrum sýslum, dagsett 28. dag septembermánaðar
1870, viðbætir bls. 690.
Bréf dómsmálastjórnarinnar
til stiptsyfirvaldanna
á Íslandi um
styrk handa lækni i Barðastrandarog Strandasýslu,
dagsett
12. dag októbermánaðar
1870, viðbætir bls. 690--691.

XII.
1. Yfirlit yfir alþingiskostnaðinn
1869, viðbætir bls. 695.
2. Yfirlit yfir alþingiskostnaðinn
1871, viðbætir bls. 696-697.
3. Yfirlit yfir greiðslu alþingistollsins
árin 1869 og 1870, viðbætir bls. 701.
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